


 

B2 L i a h o n a

 Wala ako mobalhin og puyo gikan sa 
Washington D.C. ngadto sa Siyudad sa Salt 
Lake, Utah hangtud sa Mayo 2012 tungod 
kay ang Brethren mipahimangno kanako sa 
pagsiguro nga adunay husay nga pagbalhin 
diha sa akong pagbiya. Sa pagsugod ko sa 
akong serbisyo diha sa Punoang Buhatan 
sa Simbahan sa Siyudad sa Salt Lake, ako 
nagpaabut nga makatambong og miting sa 
tanang mga General Authority sa Siyudad sa 
Salt Lake nga pagahimoon diha sa Templo sa 
Salt Lake sa unang Huwebes sa bulan.  
 Ang akong unang pagtambong diha 
niining sagradong miting nahitabo sa 
Hunyo 7, 2012. Gipalingkod ako sa luyo nga 
hanay ug sa wala madugay sa pagsugod sa 
miting nahibulong ako sa pagkadungog sa 
akong ngalan nga gitawag. Gitawag ako ni 
Presidente Thomas S. Monson sa pag-adto 
sa atubangan ug sa pagpamatuod. Mitindog 
ako sa akong lingkuranan, milakaw ngadto 
sa atubangan sa lawak ug mibarug tupad sa 
Unang Kapangulohan, uban sa Napulog Duha 
ka mga Apostoles nga naglingkod atubangan 
gyud kanako. Mihatag ako og mubo nga 
kinasingkasing nga pagpamatuod.  Kabahin 
sa unsay akong gisulti mao nga isip usa ka 
“kinabig” kini wala gayud nako damha nga 
ako mobarug sa usa ka linain nga lawak diha 
sa Templo sa Salt Lake ug magpamatuod 
taliwala sa mga propeta ug mga apostoles sa 
Ginoo. Dayon ako miingon “kini nga higayon 
dili unta mahimo kon dili pa sa duha ka mga 
misyonaryo ug sa usa ka tigtambag sa priest 
quorum.” Ang duha ka mga misyonaryo, si 
Lee Pearson ug Boyd C. Camphuysen, mitudlo 
sa akong pamilya sa Ebanghelyo ni Jesukristo 
ug unya mibunyag kanamo.Ang tigtambag 
sa priest quorum, si Richard Boren, mao ang 
himan sa Ginoo sa “pagluwas” kanako tulo ka 
tuig human ako mabunyagi.
 Duha ug tunga ka bulan ang milabay, 
sa Agosto 25, 2012, akong gidumala ang 
akong unang komperensya sa stake isip usa 
ka General Authority sa St. George Utah 
North Stake. Sa katapusan sa Adult Session 
sa Sabado sa komperensya sa stake nailhan 
nako ang usa ka tawo kinsa miagi sa tunga 
sa agianan aron makigsulti kanako samtang 
ako nanaog gikan sa pulpito.  Ang tawo mao 

si Richard Matthews, ang akong Bishop sa 
dihang ako 16 anyos ang panuigon. Nindot 
ang among reunion ug unya may gisulti 
siya kanako nga wala gyud nako sukad 
mahibaloi. Miingon siya nga mga duha ka 
tuig human sa akong bunyag ang bishopric 
nabalaka nga ang akong dalan sa kinabuhi 
wala mausab ug nagtuo sila nga mawala ako 
kanila. Nag-ampo sila kanako ug nadasig sa 
pagtawag og usa ka tawo nga ginganlan og 
Richard Boren isip ang tigtambag sa priest 
quorum aron sa pagluwas kanako.
 Mapasalamaton ako sa hangtud ni Bishop 
Matthews ug sa iyang mga lider sa ward 
kinsa nagduyog sa pagtambag, ug pag-
ampo ug paglihok sumala sa pagdasig 
gikan sa Balaang Espiritu, sa dihang ilang 
nakita nga ako sa tinuod wala makabig ug 
madala ngadto sa hingpit nga kalihokan sa 
Simbahan. Labi akong mapasalamaton ni 
Richard Boren, kinsa mihatag og dugang 
panahon sa pagpaningkamot sa pagluwas 
kanako. Kon dili siya makahimo sa pagkuha 
kanako pinaagi sa mga leksyon nga iyang 
gitudlo diha sa priest quorum nakighigala 
siya kanako sa espesyal nga paagi ug 
nakakita kon unsaon sa pagtabang kanako 
nga magmalampuson sa kinabuhi. Tungod 
kaniya, sa edad nga disisyete, gibasa ko 
ang Basahon ni Mormon ug nakaangkon 
og pagpamatuod nga nagdala kanako sa 
paghimo og mga butang nga ako wala gayud 
maghunahuna nga mahimo ug mihatag 
kanako og dako kaayong kalipay. Ang akong 
hinigugma ug ako miadto sa templo sa Salt 
Lake sa Disyembre 20, 1968 ug na-sealed 
sa karon ug sa tanang kahangturan ni 
Spencer W. Kimball.  Labaw ka importante, 
ang bunga sa mga paninguha niining mga 
lider sa priesthood napilo-pilo sa sunod nga 
henerasyon. Human sa among kaminyoon 
diha sa templo napanalanginan kami og 
unom ka mga anak ug 30 ka mga apo.
 Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, 
kapitulo 18, bersikulo 10, atong mabasa:  “ang 
bili sa kalag mahinungdananon sa panan-aw 
sa Dios.”  Dayon sa mga bersikulo 15 ug 16 
kini nag-ingon: “Ug kon kini mahimo nga 
ikaw manlimbasog sa tanan nimo nga mga 
adlaw sa pagsangyaw og paghinulsol ngadto 
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niini nga mga katawhan, ug magdala, bisan 
usa ka kalag ngari kanako, unsa ka dako 
ang imong hingpit nga kalipay uban kaniya 
diha sa gingharian sa akong Amahan! Ug 
karon, kon ang imong hingpit nga kalipay 
dako tungod sa usa ka kalag nga imong 
gidala ngari kanako diha sa gingharian sa 
akong Amahan, unsa kaha kadako ang imong 
hingpit nga kalipay kon ikaw makadala og 
daghang mga kalag ngari kanako.”
 Sila si Lee Pearson, Boyd Camphuysen 
ug Richard Boren milabay na niining yutan-
ong kinabuhi, apan ako nahibalo nga sila 
nakasinati og dako kaayo nga kalipay nga 
nahibalo nga sila mao ang mga himan diha sa 
mga kamot sa Ginoo sa pagluwas dili lamang 
sa usa ka kalag, apan sa daghang kaliwatan 
niana nga kalag. Si Bishop Matthews nabuhi 
aron sa pagsaksi dinhi sa yuta sa bunga sa 
ilang kahago sa pagluwas sa kalag sa usa ka 
batang lalaki nga nabunyagan, apan nawala 
sa iyang dalan.

Sa Mateo 13:3-8, si Jesukristo mitudlo sa 
Sambingay sa Magpupugas:

 “Usa ka magpupugas miadto aron 
pagsabod og binhi;
 Ug sa nagsabod siya may mga binhi nga 
diha nahulog sa daplin sa dalan, ug midugok 
ang mga langgam ug ilang gituka kini:
 Ang ubang mga binhi diha nahulog sa 
kabatoan diin dili daghan og yuta: Ug kini 
migitib dayon sanglit kini wala may giladmon 
diha sa yuta:
 Ug sa pagsubang sa adlaw kini nalawos; 
ug kay wala may gamot kini nalaya.
 Ug may uban pang mga binhi diha 
nahulog sa mga kasampinitan; ug ang mga 
kasampinitan mitubo ug milumos niini:
 Ug ang ubang mga binhi diha nahulog 
sa maayong yuta, ug kini namungag usa ka 
gatus ka pilo, ang uban kan-uman, ang uban 
katloan.”

 Si Jesukristo mitudlo nga ang pipila 
midawat sa ebanghelyo ug mahimong 
molahutay sa makadiyut, apan kon, ang 
“kalisdanan o pagpanggukod “ moabut 
mahimo silang “masakitan” ug mobiya.  

Ang uban kinsa sa sinugdanan midawat sa 
Ebanghelyo mitugot sa mga kabalaka sa 
kalibutan o mga katigayunan sa pagbuntog 
kanila. Sa kalipay, ang pipila midawat sa 
Ebanghelyo ug sa tinud-anay nakasabut niini 
ug nagpahimulos sa nindot nga “bunga” diha 
sa ilang mga kinabuhi.
 Ang sambingay sa magpupugas magamit 
sa Pilipinas. An gipahiuli nga Ebanghelyo 
gidawat sa labaw sa 650,000 ka mga tawo sa 
Pilipinas. Apan, dili tanan kanila mga aktibo 
sa Simbahan karon. Adunay kaugalingong 
problema nga ang “Nagtubo nga Henerasyon” 
may purohan nga masayop. Unsa ang atong 
buhaton sa pagpabalik kanila ngadto sa 
panon? Ang tubag niini nga pangutana 
makaplagan diha sa mga kasulatan.
 “Kay ang Anak sa Tawo mianhi aron sa 
pagluwas sa nawala,” (Mateo 18:11). Ang 
atong Manluluwas nagpunting sa Iyang 
kasingkasing sa pagluwas sa Iyang nawala 
nga karnero. Ang Iyang Propeta, si Presidente 
Thomas S. Monson, nagpunting sa iyang 
kasingkasing sa pagluwas sa less-active ug sa 
nahisalaag. Nan asa gyud nato itumong ang 
atong mga kasingkasing?
 “Ug usa kanila nga batid sa kasugoan, may 
gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya, 
miingon siya, Magtutudlo, unsa man ang 
dakong sugo sa kasugoan?
 Ug si Jesus miingon kaniya, Higugmaa 
ang Ginoo nga imong Dios, sa tibuok mong 
kasingkasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa 
tibuok mong salabutan.
 Mao kana ang dako ug ang unang sugo.
Ug ang ikaduha sulosama ra nga mao kini, 
Higugmaa ang imong silingan sama sa imong 
kaugalingon.” (Mateo 22:35-39)

Diha sa Moises 1:39 atong mabasa: “Kay tan-
awa, mao kini ang akong buhat ug ang akong 
himaya – ang pagpahinabo sa pagka-imortal 
ug kinabuhing dayon sa tawo.” Kon kita sa 
tinud-anay nahigugma sa Atong Amahan sa 
Langit ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ato 
kining responsibilidad sa paghimo sa iyang 
buhat. Kinahanglan gayud atong pangitaon 
kadtong kinsa mibiya ug nawala, ug dad-on 
sila pagbalik. Kinahanglan gayud nga atong 
“Luwason ang Usa.” 
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Simbahan. Magtakda usab kami og petsa sa ilang mga 
panimalay alang sa ilang family home evening aron sa 
paglig-on sa among relasyon ngadto kanila ug sa ilang 
mga pamilya.

Rodel N. Tabunan 
Branch President
Gingoog Philippines District

Ang bag-ong mga kinabig sama sa usa ka bag-ong 
tinanom nga mga liso nga nagkinahanglan og pag-

amuma ug pag-atiman. Kasagaran nagkinahanglan og 
daghang pasensya ug paningkamot ang pag-amuma 
og liso sa dili pa ang gamut motubo o ang unang 
dahon niini mogimaw. Alang sa usa ka bag-ong kinabig 
nga motubo diha sa ebanghelyo ug mopadayon nga 
magpabiling duol sa Simbahan, kasagaran namong 
hisgutan sa among mga miting sa branch council ang 

“Sa dihang gibunyagan ako, ang tubig sa 
bunyaganan bugnaw apan maayo ang akong 

gibati. Gusto kong mahimong misyonaryo inig ka 18 
nako ug ang akong bunyag usa ka lakang nga motabang 
kanako sa pag-andam niini.”

Joseph Russell L. D., 8 anyos
Quezon City Philippines Stake

“Gibati ko ang kalipay sa dihang 
gibunyagan ako tungod kay nahimo akong 

miyembro sa Simbahan. Gusto kong makakat-on pa 
mahitungod sa ebanghelyo ni Jesukristo ug tungod 
kay ako nabunyagan ako nakahibalo nga 
daghan pa ako og makat-unan.”

Jerry Vic D., 9 anyos
Quezon City Philippines Stake

“Akong gibati nga ang pultahan miabli 
alang nako ug akong gibati nga ang Langitnong 

Amahan, si Jesukristo ug ang Espiritu Santo anaa sa 
akong tupad.”

mga buluhaton ug ang importansya sa mga home ug 
visiting teacher. Usab hisgutan namo diha sa among 
mga miting ug sa mga mensahe panahon sa sakrament 
ang responsibilidad sa matag miyembro nga mahimong 
higala ug usa ka tigtambag ug nga sila kinahanglan nga 
mopahayag og gugma ngadto sa bag-ong mga kinabig 
pinaagi sa mainiton nilang pahiyom ug pakig-uban. Niana 
makatabang kami kanila nga mobati og komportable sa 
tanang mga miting ug mga kalihokan sa simbahan. Dayon 
among sigurohon nga sila motambong sa tanang mga 
miting ug sa mga klase sa Dominggo nga sila maamuma 
sa ebanghelyo. Naghimo usab ako og follow-up sa ilang 
personal nga pag-ampo ug personal nga pagtuon sa 
kasulatan pinaagi sa mga interbyu.

Leonardo Natad
Branch President
Tagum Philippines District

Naninguha nga Mahimong Sama ni Jesus
Unsay imong gibati sa dihang ikaw gibunyagan?

Jennifer N., 9 anyos 
Legazpi Philippines Stake

“Sa dihang gibunyagan ko, mas mibati 
ko nga komportable ug malipayon. Akong gibati 

ang gugma sa Manluluwas nga nakig-uban nako. Akong 
gibati nga ako giyahan kada adlaw.”

Daniel Lorenz B. M., 11 anyos 
Manila Philippines Stake

“Nindot kaayo ang akong gibati human 
ako mabunyagi. Nasayud ko nga tungod kini 

sa Espiritu nga nagsulti nako nga unsay akong gibuhat 
matarung ug nga si Jesukristo malipayon tungod kay 
akong gisunod ang Iyang ehemplo. Nasayud ko nga ang 
Dios nahigugma nako ug Siya motabang nako kanunay 
sa pagpili sa matarung.”

Ethan Craig Guerra S., 8 anyos
San Pablo Philippines Stake

          



 

B6 L i a h o n a

Sa bag-ong milabay nga mga bulan, ang Family Search mipaila diha sa website niini og 
pipila ka bag-ong mga himan nga naghatag og mas makadani nga kasinatian sa tiggamit. 
Ang pagpanindot naghatag og dugang nga mga resulta sa pagsiksik ug pagpalambo sa 
pagtipig og rekord.

Ang pipila sa importanting himan mao ang mosunod:

Bag-ong Logo

Sa miaging Marso, usa ka bag-ong logo sa Family Search ang gipakita atol sa 2013 
RootsTech Conference. Ang importanting pagpasundayag nagsugyot nga ang logo 
nagrepresentar sa bag-ong gihatagan og gibug-aton sa Family Search nga mga litrato ug 
mga istorya, ug ang Family Tree nga himan diha sa website.

Ang Search Records nga himan sa mga pahina sa kagikanan diha sa Family Tree

Sa Agosto, ang mga pahina sa kagikanan diha sa Family Tree misugod sa pagpakita 
sa “Search Record” nga link. Kini usa ka nindot nga bag-ong paagi sa pagpangita og 
makasaysayanong mga rekord nga wala nimo makaplagi sa imong miaging pagsiksik. Sa 
pagsulay niining bag-o nga himan, sunda ang mosunod nga mga paagi:

1. Log-in ngadto sa FamilySearch.org, ug adto sa Family Tree.
2. I-klik ang pangalan sa namatay nga tawo diha sa kahoy, ug i-klik ang Person aron 

sa pag-adto sa iyang pahina sa Person.
3. I-klik ang Search Records nga link. Ang FamilySearch nagsiksik sa atong 

makasaysayanong mga rekord gigamit ang pangalan sa tawo ug ang unang 
importanting petsa.

4. Ang resulta sa pagsiksik nag-abli og laing browser window ug nagpakita og mga 
rekord nga motakdo alang sa tawo. Pagklik og rekord aron makita ang mga detalye 
sa rekord o aron sa pagtan-aw og kopya sa orihinal nga rekord.

5. Ang tibuok rekord mapakita. Aron sa pagdugang sa rekord ngadto sa tawo diha sa 
Family Tree, i-klik ang Attach to Family Tree. Mahimo usab nga imong i-klik ang 
Add to My Source Box aron sa pagdugang sa rekord ngadto sa imong kahon sa 
kapanguhaan.

6. Kon imong i-klik ang Attach to Family Tree, usa ka kahon mogawas uban ang 

Bag-ong mga Himan 
sa FamilySearch
Ni Felvir D. Ordinario
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B8 L i a h o n a

  

May kinutubang pagsiksik sa ikaduhang ang-ang sa ginsakupan

Sa panahon sa pagsiksik, mahimo na nimong isulat ang nasud, ug tinuon pa gyud 
ang imong gisiksik pinaagi sa pagpili sa ikaduhang antas sa ginsakupan niana nga 
nasud, sama sa estado, probinsya, ubp. Ang pagsiksik mohatag lamang og resulta nga 
nagagikan niana nga lugar o kansang unang hitabo nahitabo niana nga dapit.

Dugang nga mga datos kon imong kopyahon ang mga detalye sa rekord sa tawo

Kon makakaplag ka og makasaysayanong rekord nga makapa-interes, mahimo nimong 
kopyahon ang mga detalye sa tawo gikan sa index ngadto sa file pinaagi sa pagklik sa 
simbolo sa Copy. Sa una, kini naghatag kanimo og importanting datos mahitungod sa 
tawo. Sa karon makuha usab nimo ang pasabut, nakuhang petsa, URL, ug panimalay/
relasyon nga impormasyon.

Mga Litrato ug mga Istorya nga mga artikulo

Ang mga Litrato ug mga Istorya nga mga artikulo diha sa FamilySearch miagi og pipila 
ka mga pagpanindot. Kini nga mga pagpanindot naglakip og mga himan alang sa 
mosunod:

•	Naghimo	niini	og	mas	sayon	sa	pagpangita	og	istorya	o	litrato	diha	sa	Google	
search engine.

•	Mga	tag	sa	pag-edit.
•	Pagpanindot	sa	hitsura	sa	hulagway	nga	gipakita	diha	sa	indibidwal	nga	pahina.

 
Alang sa dugang nga mga update sa nagpadayon nga mga pagpanindot sa FamilySearch 
nga website, bisitahi ang: https://familysearch.org/blog/
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